‘t Krèntje

Jaargang 9
Nummer 44

dorpskrant voor en door Meterik

5 november 2020

Redactie: Donkstraat 9

Vallende herfstbladeren

Tel.
B.g.g.

077 - 3980281
077 - 3983812

E-mail:
(zie blz. 2)

dorpskrantmeterik@gmail.com
Kopij digitaal aanleveren
vóór maandagavond 19:00 uur

Het Meteriks weer door Jos van der Sterren
Sneeuw en hagel in november,
regen en modder in december
In week 44 is er 28 mm. bijgekomen.
Het totaal in oktober is 79 mm.
Herfst
Herfstgetinte bladeren vallen
als regendruppels door de wind.
Herfst-seizoen,
een nieuw begin.
Tot weeres met groeten van Jos

Mobiel: 06 - 38230621
Email : dorpsverbindermeterik@gmail.com

De Dorpsverbinder kunt U inschakelen voor bijvoorbeeld:
Hulp nodig bij invullen formulieren
Kleine klusjes in huis/tuin
Vervoer
Samen te wandelen/koffie drinken
Boodschappen doen
Samen naar de dokter te gaan
Hulp bij aanvraag voorzieningen
Computer ondersteuning
Gewoon een praatje te maken
Kortom U kunt ons altijd bellen/mailen/aanspreken en wij kijken wat we voor U kunnen betekenen.

COLOFON
Redactie: Mariet Bakker, Marjo Jacobs,
Annie van Rengs, Mat van Rijswick,
Marcel Sieben, Mischa Vissers,
Redactieadres:
Donkstraat 9, 5964 AJ Meterik
E-mail: dorpskrantmeterik@gmail.com
Telefoon: 077-3980281
Bank nr. NL25 Rabo 01619.54.685
t.n.v. Dorpsraad Meterik
Bezorging:
’t Krèntje ontvangt u op donderdagavond in de
brievenbus of mailbox. Verzending
postabonnement op donderdag voor 17.00 uur.
‘t Krèntje niet ontvangen? Bij voorkeur via email melden vóór vrijdag 12.00 uur.
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Abonnement per 1 januari 2020
digitaal abonnement 11,00 euro per jaar
papieren editie
24,00 euro per jaar
postabonnement
125,00 euro per jaar
Advertentietarieven 1 januari 2020
1 pagina
€ 27,50
¾ pagina
€ 22,00
½ pagina
€ 15,00
⅓ pagina
€ 11,50
¼ pagina
€ 8,50
Zoekertjes (particulieren)
€ 2,50
Familieberichten en gevonden / verloren
voorwerpen gratis.
Aanleveren kopij:
Digitaal vóór maandagavond 19.00 uur.

Meulewiekagenda
Actuele agenda overgenomen op 31-10-2020 vanaf www.dorpsraadmeterik.nl
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie van de
dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl

November
Do
Za

19:
28:

Dorpsraad, vergadering bij café Kleuskens 20:00 - 22:00 uur
JongNL Meterik, oud metaal- en oud papieractie vanaf 13.00 - 15:00 uur

December
Ma
Do

07:
10:

Ma
Do

14:
17:

Za

19:

KBO wandelen 13:30 uur
- KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur
- Heemkunde Meterik: plenaire vergadering in MFC 20:00 uur
KBO kienen 14:00 uur
- KBO adventsviering 14:00 uur
- Dorpsraad, vergadering bij café Kleuskens 20:00 - 22:00 uur
- JongNL Meterik, Pruts-inn 08:00 uur
- JongNL Meterik, oud papieractie 14:00 uur

Januari
Za
Za

16:
23:

JongNL Meterik, grote poets 08:00 uur
JongNL Meterik, oud metaal- en oud papieractie vanaf 13.00 - 15:00 uur

Februari
Do
Za

04:
27:

Einduitvoering Concordia in de Klas 19:00 - 20:00 uur
JongNL Meterik, oud papieractie 14:00 uur

We hebben al veel betalingen binnen;
dank aan iedereen die het abonnementsgeld
voor 2021 over heeft gemaakt.
We vragen onze abonnees ieder jaar om zelf het abonnementsgeld
over te maken.
We versturen geen rekeningen of acceptgirokaarten en het geld wordt ook
niet automatisch van uw rekening afgeschreven. Gelukkig werkt dat prima
en we zijn dan ook blij dat iedereen goed meewerkt.
Er zijn al heel veel betalingen binnen. Super!
Een abonnement voor een heel jaar ’t Krèntje blijft voor Meterikse inwoners € 24,00 kosten,
ondanks de stijgende drukkosten. (Dit geldt ook voor personen buiten Meterik die ’t Krèntje via de KBO
ontvangen.) U krijgt ’t Krèntje dan elke week op donderdag in de brievenbus.
Wilt u liever een digitaal abonnement? Dat kan ook.
Voor € 11,00 ontvangt u ’t Krèntje in 2021 elke donderdag in uw mailbox.
Ook de prijs van het postabonnement voor Nederland blijft, ondanks stijgende posttarieven,
ongewijzigd: € 125,00
We vragen u om het abonnementsgeld vóór 20 december over te maken op
NL25RABO 01619.54.685 t.n.v. Dorpsraad Meterik. Alvast hartelijk bedankt!
Vergeet bij de betaling niet uw naam én bezorgadres te vermelden! Vermeld bij een digitaal
abonnement óók uw mailadres (zonder @).
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Een dun Krèntje….
In deze tijd van corona is het lastig om een aantrekkelijk en goed gevuld krantje
te maken.
Het MFC is (nagenoeg) klaar; we bedanken de schrijver en fotograaf heel
hartelijk voor het aanleveren van alle mooie stukjes en foto’s waardoor de
Meterikse bevolking de verbouwing heeft kunnen volgen.
We waren erg blij met jullie inbreng. Chapeau!!

Veel verenigingen liggen stil en hebben daardoor weinig te melden. Misschien een mooie gelegenheid om
een (promotie)stukje te schrijven over je vereniging!
De redactie zet weer een tandje bij, maar we doen ook een beroep op onze lezers:
HELP ONS OM ELKE WEEK EEN MOOI KRANTJE TE MAKEN
Hoe kun je dat doen?
Door ons een mailtje te sturen met daarin een foto en/of berichtje van
- Meteriks nieuws
- Iets wat je ziet of hoort
- Je hobby of bezigheden
- Je verzameling
- Je bedrijfsactiviteiten
- Een puzzel of woordzoeker die je hebt gemaakt
- Etc. etc.
Op die manier blijft het een krantje voor en door Meterik waar we allemaal veel plezier aan beleven.
Stuur je bijdrage naar dorpskrantmeterik@gmail.com.
Alvast hartelijk bedankt!

KOSTENSTIJGING OPHALEN AFVAL
In juni gaf de gemeenteraad van Horst aan de Maas het college de opdracht
om met voorstellen te komen om de afvalbegroting kostendekkend te krijgen.
Uitgangspunten die de raad heeft gesteld zijn: de vervuiler betaalt en het
hoge servicelevel moet overeind blijven.
Om de lastenstijging te spreiden is de stijging van de afvalstoffenheffing over twee jaar verspreid,
waarvan ongeveer 15 euro voor komend jaar. Desondanks blijft er een tekort op de afvalbegroting van
2021 van 470.000 euro, stelt de gemeente. Het college doet daarom een aantal voorstellen om enkele
afvalstromen meer kostendekkend te maken met als uitgangspunt ‘de vervuiler betaalt’.
Het basistarief stijgt voor alle huishoudens volgend jaar met 15 euro.
Het tarief voor de restafvalzak wordt verhoogd van 1,20 euro naar 1,70 euro per zak.
Het ophalen van grof huisvuil gebeurt niet meer gratis. Hiervoor wordt een bedrag van 45 euro per
aanbieding gevraagd. Matrassen ophalen gaat voortaan 40 euro per matras kosten.
Het ophalen van bouw en sloopafval, puin, asbest en tuinafval wordt kostendekkend gemaakt.
Er verandert niets aan de frequentie waarin het afval wordt opgehaald.
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Sint Maarten
Helaas kan i.v.m. de coronamaatregelen het feest van Sint Maarten niet gevierd worden.
11 november is de naamdag van de heilige Sint-Martinus. Traditiegetrouw gaan in Horst de kinderen
aan de vooravond van Sint Maarten met een lampion langs de deuren om te zingen en snoep of ander
lekkers op te halen.
Over het leven van Martinus van Tours is vrij veel bekend,
omdat zijn vriend Sulplicius Severus geschiedschrijver was.
Sint Maarten/Martinus werd in 316 geboren in Hongarije als
zoon van een Romeins legerofficier. Op vijftienjarige leeftijd
kwam hij in dienst van het Romeinse leger. Uit deze tijd
stamt een van de meest bekende verhalen over SintMartinus. Voor de poorten van Amiens in Frankrijk kwam hij
een verkleumde bedelaar tegen. Met zijn zwaard sneed hij
zijn rode soldatenmantel in tweeën en gaf één helft aan de
bedelaar. Deze scène is op talloze schilderijen afgebeeld,
bijvoorbeeld door de schilders Rubens en Van Dijck. Nadat
Martinus in 372 gekozen was tot bisschop van Tours kreeg
hij een steeds grotere bekendheid. Hij stichtte in Frankrijk
verschillende kloosters en stierf op hoge leeftijd in het jaar
397.
De kapel met het graf van Martinus trok al gauw
bedevaartgangers uit heel Europa. Velen vereerden hem
vanwege zijn naastenliefde, speciaal voor de
minderbedeelden. Het Vaticaan verklaarde Martinus in het
jaar 650 heilig. Zijn stoffelijke resten zijn uiteindelijk verloren
gegaan; de Hugenoten hebben tijdens hun opstand in 1562 zijn gebeente verstrooid. Zijn beroemde
mantel lag overigens destijds veilig in de kapel van de Merovingische koningen. Zij beschouwden deze
als een relikwie, dat hun in oorlogstijd zou verzekeren van de overwinning. Koning Glovis I riep SintMartinus tenslotte uit tot beschermheilige van Frankrijk. Vanuit Frankrijk verspreidde de verering van
Sint-Martinus zich over heel Europa.
In Nederland zijn enkele van de oudste kerken aan hem gewijd, zoals de Martinikerk in Groningen en
de Domkerk in Utrecht. Ook zijn veel dorpen naar hem genoemd, zoals Maartensdijk (Utrecht), SintMaartensdijk (Zeeland) en Sint-Maartensbrug (Noord-Holland).
Sint-Martinus was beschermheilige van reizigers en rondtrekkende kooplui; van armen, bedelaars en
bekeerde dronkaards; van herders, boeren, wijnbouwers, kinderen en van het vee.
Op het platteland was het rond 11 november eigenlijk altijd al feest. De oogst was van het land en het
vee weer op stal. Het graan lag in de schuur, de nieuwe wijn in de kelder en het was tijd om
vetgemeste dieren te slachten. Daarbij hoorden bruisende feesten met overvloedige maaltijden, veel
drank en plezier.
In Groningen en Oost-Nederland dienden vooral vetgemeste ganzen als Sint-Maartensvoedsel. Onder
andere in Deventer, Zwolle en Coevorden waren er speciale ganzenmarkten. Vooral in Groningen
stonden vaak spekpannenkoeken van boekweitmeel op het menu. Ook was het gebruikelijk om op de
elfde november het ganzenbordspel weer te voorschijn te halen.
Sint Maarten wordt vaak met een gans afgebeeld. Dit vanwege een legende: Martinus zou zich in een
ganzenhok verstopt hebben op het moment dat hij gevraagd werd om bisschop te worden. Toen men
hem zocht, verraadde het lawaai van oplettende ganzen de plaats waar hij zich verborgen hield.
In vroeger tijden vierde men in huisgezinnen het feest van Sint Maarten met een groots feestmaal en
het geven van geschenken aan elkaar. Die geschenken bestonden vooral uit ganzen: Sint
Maartensganzen. In de Middeleeuwen geloofden de mensen dat de beenderen van de SintMaartensgans bescherming boden tegen dreigend onheil.
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Logigram: Krèntje gemaakt door redactie 
Er is weer hard gewerkt aan een mooi Krèntje door de leden van de redactie. Met behulp
van onderstaande aanwijzingen zou je van alle personen aan moeten kunnen geven op
welk moment (datum én tijd) aan ’t Krèntje gewerkt is. Daarnaast heeft elke persoon
gewerkt aan een specifiek onderdeel van ons mooie Krèntje.
Voor een korte uitleg hoe dit type puzzel werkt, zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Logigram.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Annie startte om 15:00 uur, zij was niet als laatste op de eerste dag bezig met haar onderdeel.
Marjo startte niet om 12:00 of 20:00 uur.
Mat was bezig met het controleren van ’t Krèntje.
Mischa verzamelde de artikelen en om 20:00 uur deed iemand de opmaak van ’t Krèntje.
De persoon die om 15:00 uur bezig was, leverde geen foto’s aan voor ’t Krèntje.
Het allereerste onderdeel startte om 12:00 uur
en het allerlaatste onderdeel was het controleren van ’t Krèntje.
7. Op de 6e april is het laatste onderdeel niet om 11:00 uur
en het eerste onderdeel diezelfde dag niet om 20:00 uur gedaan.

Controleren Krèntje

Opmaken Krèntje

Aanleveren foto´s

Samenstellen Krèntje

Verzamelen artikelen

Onderdeel

6 april 2020

6 april 2020

5 april 2020

3 april 2020

3 april 2020

Datum

20:00 uur

15:00 uur

14:00 uur

12:00 uur

11:00 uur

Tijd van aktie

Persoon

Annie
Mariet
Marjo
Mat
Mischa

Onderdeel

Verzamelen artikelen
Samenstellen Krèntje
Aanleveren foto's
Opmaken Krèntje
Controleren Krèntje

Datum

3 april 2020
3 april 2020
5 april 2020
6 april 2020
6 april 2020
Bovenstaande activiteiten zijn fictief en berusten nergens op de waarheid. De puzzel kan daarom alleen
met behulp van de hints opgelost worden. Deze puzzel is gemaakt door het in deze puzzel ontbrekende
redactielid, maar die informatie is niet bruikbaar in de puzzel. Maak voor de analyse van de gegevens
gebruik van bovenstaand schema. Vul daarna de tabel in op de volgende bladzijde.
Succes namens de redactie.
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Vervolg Logigram
Persoon

Tijd van aktie

Datum

Onderdeel

Annie
Mariet
Marjo
Mat
Mischa

10 november is ‘Dag van mantelzorg’
Op de jaarlijkse 'Dag van de Mantelzorg' staan de mantelzorgers centraal. Door het
hele land worden op 10 november activiteiten georganiseerd om de mantelzorgers in
het zonnetje te zetten, ook in onze gemeente. Ze verdienen het!!
In Nederland zijn 3,7 miljoen mensen die voor een ander zorgen. Zo'n 750.000 mantelzorgers zorgen
meer dan 8 uur per week en langer dan 3 maanden voor een ander.
De meeste mantelzorgers vinden het vanzelfsprekend om voor hun naaste te zorgen, maar lopen wel
tegen tal van problemen aan. Het blijkt vaak moeilijk om de zorg te combineren met een betaalde baan of
om de zorg tijdelijk over te dragen aan een ander.

Raadsvergadering
Op dinsdag 10 november is de volgende videovergadering van de gemeenteraad.
Hierbij gaat het om een besluitvormende vergadering.
Aanvankelijk was het de bedoeling dat deze besluitvormende vergadering in de
raadzaal plaats vindt. De fractievoorzitters hebben alsnog, met het oog op de
maatregelen rond het coronavirus, besloten om deze vergadering digitaal af te handelen. De
raadsleden en de burgemeester hebben via een videoverbinding contact met elkaar en
geïnteresseerden kunnen de vergadering volgen via internet.
Op de agenda van de vergadering staat o.a. diverse bestemmingsplannen waaronder Californië 2,
sporthal Meterik en zwembad / sporthal de Berkel en de begroting 2021. Kijk voor een volledige
agenda op horstaandemaas.nl/raad.
Wanneer niet alle agendapunten binnen de afgesproken tijd afgehandeld kunnen worden, wordt deze
raadsvergadering voortgezet op donderdag 12 november.
U kunt de digitale raadsvergadering live volgen via horstaandemaas.nl/raad en de facebookpagina van
de gemeenteraad (RaadHadM). De vergadering van 10 november begint om 19.00 uur. De eventuele
vervolgvergadering op 12 november begint om 20.00 uur.

Inbraak loods
Op de Donkstraat in Meterik is tussen woensdag 28 oktober 17:00 uur en donderdag 29 oktober 07:00
uur ingebroken in een loods. Volgens de politie zijn er diverse goederen ontvreemd.
De politie roept getuigen op om zich te melden via 0900-8844 onder vermelding van het
registratienummer: 2020 174 551.
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Allerzielen
Afgelopen week was het weer Allerzielen, de dag dat mensen
stilstaan bij diegenen die zij verloren hebben. Er worden
herinneringen opgehaald aan de dierbaren die zij missen.
Herinneringen aan het afscheid:

-

aan de broer die zijn zus zo treffend typeerde
aan de kleinkinderen, die kaarsjes ontstaken
aan de muziek die precies paste
aan de sfeer die neergezet werd.

Er zal gesproken worden over de dag van het overlijden, over
de hectische week die volgde, waarin ongelooflijk veel keuzes
gemaakt moesten worden.
Als nabestaande is het belangrijk om eerst vast te leggen, wat jij het belangrijkste vindt.
Is dit de kist, de bloemen, de locatie of de spreker?
Helaas maak ik het geregeld mee dat ik “nee” moet zeggen tegen een familie die mij graag bij de
uitvaart van hun dierbare wil laten spreken, omdat ik juist op het door hun vastgelegde tijdstip al een
andere uitvaart heb staan.
Steeds is het ook jouw keuze of je iets zelf wilt doen of uit handen wilt geven. Je kunt zelf aangifte van
overlijden doen, maar kunt dit ook aan de uitvaartverzorger overlaten. Je mag zelf een fotopresentatie
maken, maar ik neem dit graag bij jou uit handen, zodat jij je tijd kunt doorbrengen bij je familie en de
overleden dierbare.
De juiste sfeer treffen bij een afscheidsdienst is van groot belang. Samen bekijken we op welke manier
jij wilt herdenken en hoe de overledene herdacht wil worden. Vol verdriet en verslagenheid, of juist
dankbaar of opgelucht. Misschien wil je wel het leven van de overledene vieren?
Door met elkaar op zoek te gaan naar de juiste woorden, de juiste beelden en de juiste muziek maken
we de dienst die precies past bij de overledene en bij jou.
Samen gaan we zo voor een prachtige herinnering, want…
Als
de uitvaart voorbij is
de kist uit het zicht is
het bloemstuk verdord is
het leven weer “gewoon” is.

Dan
blijft de herinnering
hoe het leven herdacht is.
Meer informatie
Wilt u meer informatie, neem dan gerust contact met mij op
(06 41121858) of kijk op mijn website (www.luciegeurts.nl).
Wil je mijn hulp voor het vormgeven van een afscheidsdienst dan kun je
me zelf bellen of vragen aan de uitvaartondernemer om dit te doen.
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Vanaf deze week is het weer mogelijk om diverse ovenschotels en
soepen te bestellen en te laten bezorgen.
Ook is er een heerlijk 4-gangen herfstdiner te bestellen.
Bezorgdagen donderdag t/m zondag (tussen 16.00 en 18.00 uur).
Bestellen kan via de website: pauluskookt.nl
Klik op ‘online bestellen’ en plaats uw bestelling.
Bellen en bestellen kan natuurlijk ook (06-2828 5002)

INLEVEREN KLEIN CHEMISCH AFVAL
Woensdag 11 november van 13.00 – 16.00 uur is er in Meterik gelegenheid om klein
chemisch afval in te leveren. De wagen staat die dag op de St. Jansstraat bij de kerk.
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist
Welkom in de kerk.

Op dit moment mogen er- wegens verscherpte coronamaatregelen- slechts 30 personen- per keer naar
de kerk komen. Het dragen van een mondkapje is niet verplicht, maar wordt wel aangeraden, met name
bij het binnenkomen en verlaten van de kerk en bij het naar voren lopen voor het ontvangen van de
Communie.
Het lijkt misschien overbodig omdat de kerk lang niet altijd vol zit, maar het is toch aan te raden om vooraf
te reserveren.
- Iedereen mag zelf een bank uitkiezen om te gaan zitten. Echter: het is wenselijk om gebruik te
maken van alle banken langs het middenpad. Het is nu een uitstekende gelegenheid om met de
gewoonte te breken om met zijn allen achteraan in de kerk op een kluitje te gaan zitten. S.v.p.
ook gebruik maken van de eerste 8 banken vooraan.
- Mensen die niet uit 1 huishouden komen moeten 1,5 meter van elkaar plaats nemen.
- Wij moeten weten wie er in de dienst is geweest. Mocht later blijken dat er iemand van de
bezoekers toch corona had, dan willen we iedereen kunnen bereiken.
- We verzoeken u daarom: breng zelf van thuis een briefje mee met naam, adres en
telefoonnummer. Vermeld ook of u gezond bent en bekend bent met de coronamaatregelen.
Dat briefje kunt u dan op een schaaltje leggen en zal enkele weken worden bewaard. Daarna
wordt het vernietigd.
- Er is wel gelegenheid tot het ontvangen van de communie.
- Eerst gaat iedereen uit de rechter banken ter communie, daarna de mensen uit de linker
banken. Houd s.v.p. in deze rij ook rekening met 1,5m afstand.
- Denk s.v.p. – in eigen en andermans belang- aan de 1,5 meter regel. Ook in de rij bij het
ter communie gaan. Denkt u s.v.p. ook aan het gebruik van een mondkapje. Dank u wel.
Wie echt zeker wil zijn van een plaats kan reserveren.
Dat kan bij Susan Baltussen; 077 398 6983 of susanbaltussen@planet.nl
Lectoren, acolieten en collectanten:
Lector
Acoliet
14-11: Margriet Hendriks
Max van Dieten

Collectant
Collecteschaal achter in de kerk

Misintenties
7 november, geen H. Mis volgens rooster
14 november, 19.00 uur, 33e zondag door het jaar
Jan Pieter Hendrik Tacken (jaardienst)
21 november, geen H. Mis volgens rooster
Kerkbijdrage kunt u overmaken op bankrekeningnr. : NL36RABO0133303500
Opgeven voor doopsel:
Wilt u uw kindje laten dopen, dan kunt u hiervoor contact opnemen met het algemeen secretariaat, op
maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend telefonisch bereikbaar op tel. 077 3981416 of via
email: secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl
Telefoonnummer priesternooddienst: 06 5540 8023
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Getekend door Riky Janssen - Franssen
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